Protokół Nr 195/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 5 czerwca 2017 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

I CZĘŚĆ
1. Pani A. Rutkowska – Kierownik Referatu Kancelaria Starosty:
w maju do Referatu Kancelaria Starosty wpłynęły 872 sprawy, w tym: 767
spraw zostało przekazanych do rozpatrzenia przez merytoryczne wydziały
od początku roku do Referatu wpłynęło 4 748 spraw
w miesiącu maju odbyło się 7 posiedzeń zarządu, w trakcie których zarząd m.in.
podjął 21 uchwał Zarządu oraz pozytywnie zaopiniował 5 projektów Uchwał
Rady Powiatu Pabianickiego
Starosta wydał w maju 3 zarządzenia: Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 10 maja
2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie
Powiatowym w Pabianicach (skład komisji: J. Barasiński – Przewodniczący,
D. Haase – Z-ca Przewodniczącego, M. Wiśniewska – Sekretarz komisji);
Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozpoczęcia
procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu;
Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian do
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zmiana dot.
§ 8 pkt 2 ppkt 6)
praca referatu przebiega na bieżąco
2. Pan J. Chojecki – Naczelnik w Wydziale Komunikacji i Transportu:
plan dochodów za maj – 1 145 833,33 zł, wykonanie – 1 179 481,55 zł
zarejestrowano w maju 911 pojazdów, w tym 311 z zagranicy. Dodatkowo
przerejestrowano wewnątrz powiatu 170 pojazdów. Wydano 366 dowodów
rejestracyjnych
od początku roku skreślono z ewidencji i wyrejestrowano 2 260 pojazdów
w maju wydano 257 praw jazdy, 6 uprawnień do kierowania pojazdami
uprzywilejowanymi, 10 międzynarodowych praw jazdy, 3 pozwolenia na
prowadzenie tramwaju. Cofnięto i zatrzymano 40 uprawnień do kierowania
pojazdami. Wydano 176 profili Kandydata na Kierowcę
3. Pani E. Jabłońska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
przedstawiła informację z rozpatrzonych w maju spraw zgłoszonych do niej
przez interesantów
4. Pani L. Forysiak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Oświaty i
Wychowania w miesiącu maju

w maju w szkołach odbywały się matury, do których podeszło 486 maturzystów
22 maja br. rozpoczął się nabór elektroniczny do pięciu szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pabianicki
31 maja br. odbyła się Komisja ds. Zapomóg Zdrowotnych dla Nauczycieli.
Przyznano zapomogi na łączną kwotę 10 000 zł
została podpisana umowa z Gminą Lutomiersk na udzielenie dotacji celowej
z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia głównego konsultanta
zatrudnionego w PODNiDM oraz porozumienie z Urzędem Miasta Łodzi dot.
realizacji zadania polegającego na wydawaniu orzeczeń przez Specjalistyczną
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci
z Wadami Rozwojowymi w Łodzi dla dzieci będących mieszkańcami Powiatu
Pabianickiego
5. Pani M Twardy - Kierownik w Biurze Rady:
15 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w związku
z wydaniem wniosku o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu
Pabianickiego za 2016 rok
18 maja 2017 r. do Urzędu Skarbowego w Pabianicach przekazano
oświadczenia majątkowe radnych Powiatu Pabianickiego
24 maja 2017 r. wpłynęła Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w
sprawie pozytywnej opinii dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Pabianickiego za 2016 rok
1 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu Pabianickiego otrzymał absolutorium
6. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy:
zadanie pn. „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu
Szkół N 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach” zostało wpisane do Planu
Wieloletniego – Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w
Ministerstwie Spotu i Turystyki
z powodu braku umieszczenia zadania pn. „Budowa krytej pływalni wraz z
zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w
Pabianicach” w Planie Rocznym do Programu inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu wniosek pn. „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem
przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach” – montaż
pomp ciepła, fotowoltaiki oraz wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej
z odzyskiem ciepła złożony do WFOŚiGW pozostaje bez rozpatrzenia
trwa oczekiwanie na podpisanie umów o dofinansowanie zadań pn.:
„Przebudowa DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy
funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych”, „Krok ku Europie”
trwa oczekiwanie na ocenę wniosku „Termomodernizacja budynku przy ulicy
Partyzanckiej 56 w Pabianicach”, „Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie
nowych umiejętności zawodowych, językowych i społecznych uczniów Zespołu
Szkół Nr 2 w Pabianicach”, „Zagraniczny Staż drogą rozwoju kompetencji
kluczowych”, „Ekozakątek – pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Nr 2
w Pabianicach”
obecnie realizowane są projekty: „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie”,
„Zaprogramuj się na przyszłość – program podnoszący kwalifikacje zawodowe
uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach”,
„Staże zawodowe – drogowskazem sukcesu”
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została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i
termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do
obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach”
trwa bieżący nadzór robót budowlanych realizowanych zadań
7. Pani E. Śpionek – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Ochrony
Środowiska w miesiącu maju
wydział pobrał opłatę skarbową w wysokości 2 416 zł
dokonano zmian w planie finansowym poprzez: wprowadzenie zadania pn.
„Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach”; uszczegółowienie zadania
Pielęgnacja zieleni w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu
Pabianickiego, w tym „Pielęgnacja zieleni oraz renowacja części trawników,
skarp i rabat wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy
ul. Wiejskiej 55/61”; urealnienie kwoty dochodów oraz zwiększenie środków
finansowych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie
Powiatu Pabianickiego”; urealnienie kwoty na zadanie pn. „Przebudowa i
termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do
obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach oraz
budowa biologicznej oczyszczalni ścieków”, a zwolnioną kwotę 35 751,70 zł
przerzucono na zadanie pn. „Prace termomodernizacyjne w jednostkach
Powiatu Pabianickiego”
stan środków na zadania z zakresu ochrony środowiska: stan na początek roku
– 93 540 zł, plan – 425 147 zł, wpływy na dzień 02.06.2017 r. – 434 969,76 zł
8. Pan D. Haase – Geodeta Powiatowy:
przedstawił informację z wykonanych spraw przez Wydział Geodezji i
Kartografii w miesiącu maju
przy rocznym planie po zmianach wynoszącym 1 mln zł plan wykonano na
poziomie ok. 41,1 %. Kwota niedoboru – 5 255 zł
9. Pan P. Glapa – Kierownik Referatu PCZK:
30 maja 2017 r. odbyło się ćwiczenie obsady Stałego Dyżuru Starosty
Pabianickiego. Przećwiczono łączność alarmową i przekazywanie zadań
operacyjnych na linii Wojewoda Łódzki, Starosta oraz władze gmin powiatu
pabianickiego. Wykorzystano w tym celu łączność radiową, telefoniczną, sms
oraz fax
30 maja br. wybuch duży pożar obiektów produkcyjno – magazynowych
w byłych Zakładach PASO. Do pomocy w likwidacji skutków pożaru wysłano
koparko ładowarkę z ZEC
przekazano do gmin zalecenia dotyczące postępowania w razie wystąpienia
awarii energetycznej spowodowanej zdarzeniami naturalnymi
odnotowano trzy interwencje Koronera dotyczące stwierdzenia zgonu
10. Pani K. Kardas – Inspektor w Wydziale Infrastruktury Społecznej:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Infrastruktury
Społecznej w miesiącu maju
w maju wydział zorganizował X Dni Powiatu Pabianickiego oraz prowadził
przygotowania do XI Powiatowego Biegu im. Jadwigi Wajsówny
w maju wydział współorganizował imprezy sportowe: VII Otwarty Turniej
Piłki Nożnej, Turniej Akademia Cup dla rocznika 2010 i młodszych,
Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu Na Orientację, Charytatywny Maraton
Fitnes & Zumba
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11. Pani A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami w miesiącu maju
dochód netto Skarbu Państwa z obrotu nieruchomościami skarbowymi na dzień
31.05.2017 r. wyniósł 3 028 566 zł, w tym potrącenia 5 % i 25 % na rzecz
powiatu 1 000 839 zł (plan – 1 040 000 zł)
12. Pani W. Tokarczyk– Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Architektury
i Budownictwa w miesiącu maju
kwota opłat skarbowych pobranych przez wydział w miesiącu maju wynosi
3 900 zł, od początku roku 16 172 zł
13. Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Dróg i Mostów
w miesiącu maju
trwa opracowanie koncepcji dokumentacji na: „Przebudowę DP 4912E
w Ldzaniu, gm. Dobroń”; „Przebudowę chodnika w drodze powiatowej nr 3304E
– ul. Nawrockiego w Pabianicach”
w trakcie jest opracowywanie dokumentacji na: „Przebudowę dróg powiatowych
nr 3310E i 3309E w mc. Rydzyny, gm. Pabianice”; „Przebudowę drogi
powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą
gminną nr 108258E (ul. Cynkowa), gm. Pabianice”; „Budowa chodnika –
ul. Główna w Dłutowie”; „Przebudowa DP 4912E Dobroń – Markówka,
gm. Dobroń”
trwają prace na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń –
Ldzań, gm. Dobroń”. Wykonawcą jest Zakład Remontowo – Drogowy Barbara
Wiśniewska z Łodzi
zostało wykonane odmulanie rowów w ul. Piłsudskiego w Pabianicach i rowu
w ul. Południowej w Ksawerowie
zostało zakończone postępowanie do 30 000 euro na wykonanie zadania pn.
„Poszerzenie ul. Leśnej i naprawę nawierzchni w ul. Sienkiewicza w Dobroniu”,
które będzie przeprowadzała firma Włodan z Porszewic oraz na inspektora
nadzoru konserwatorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Wschodniej
w Ksawerowie w zakresie usunięcia kolizji telekomunikacyjnych, którym został
Pan B. Mudzolf
14. Pan J. Grabowski – Dyrektor PCPR:
10 maja br. odbył się Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną”
10 maja br. rozpoczęła się kontrola w PCPR prowadzona przez pracowników
ŁUW Wydziału Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie realizacji zadań
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Planowany termin zakończenia kontroli – 30 maja 2017 r.
16 maja br. umieściliśmy drugie dziecko w działającym od lutego 2017 r.
Pogotowiu Rodzinnym
19 maja br. rozpoczęły się Wojewódzkie Obchody Rodzicielstwa Zastępczego,
które będą kontynuowane w czerwcu
26 maja br. podjęto interwencyjne odebranie 5 miesięcznej dziewczynki, którą
umieszczono w naszym szpitalu, a następnie w ośrodku adopcyjnym „Tuli
Luli” w Łodzi
zaniepokojenie wśród pracowników budzą informacje o planach likwidacji
z końcem tego roku Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności
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15. Pan J. Małkus – Inspektor w Biurze Audytu:
w maju zakończono rozpoczęty w kwietniu audyt w zakresie analizy zadań
wynikających z realizacji programu „Pieczy Zastępczej” w Powiecie Pabianickim
rozpoczęto prace nad audytem dotyczącym inwestycji w Starostowie
realizowanych w 2016 roku i I półroczu 2017 r.
w maju przeprowadzono kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Pabianicach w zakresie: sprawdzenia poniesionych w latach 2014-2016
wydatków dotyczących: wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli
i wynagrodzeniami pracowników nie będących nauczycielami; dochodów
jednostki w latach 2014-2016, w tym egzekucja należności; sprawdzenia:
rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową
i sprawozdawczością, poprawności dokonywania wydatków, terminowości
i poprawności regulowania zobowiązań, kontroli dowodów księgowych
rozpoczęto kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Konstantynowie w tym samym zakresie jaki był sprawdzany w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach
16. Pan J. Dąbek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:
przedstawił informację z wykonanych spraw przez PINB w miesiącu maju
przeprowadzono 22 kontroli w terenie w wyniku, których 4 osoby ukarano
mandatami na łączną kwotę 1 200 zł
24 maja 2017 r. odbyła się narada szkoleniowa Powiatowych Inspektorów
Nadzoru Budowlanego Województwa Łódzkiego oraz spotkanie z Łódzkim
Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Narada dotyczyła sprawy
ujednolicenia orzecznictwa w aspekcie najnowszych zmian w przepisach
ustawy prawo budowane oraz kodeksu postępowania administracyjnego
poinformował o planach od 1 stycznia 2018 r. zmniejszenia inspektoratów na
terenie województwa łódzkiego z 8 na 6 okręgów
17. Pani D. Skwirowska – Dyrektor PUP w Pabianicach:
w maju liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach zmalała
do 3 861 osób
stopa bezrobocia w kwietniu w powiecie pabianickim osiągnęła poziom 9,0 %
w maju do PUP napłynęło 449 bezrobotnych, jednocześnie z rejestrów
wyłączono 667 osób. Spośród tej grupy 287 podjęło pracę
od początku roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 1 170
osób, w tym: 388 stażami, 158 pracami społecznie użytecznymi,
98 robotami publicznymi, 37 pracami interwencyjnymi, 40 osób podjęło pracę
na stanowiskach utworzonych przez pracodawców w ramach refundacji
kosztów doposażenia stanowiska pracy oraz 25 osób w ramach refundacji
kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia, 56 osób rozpoczęło
własną działalność gospodarczą, 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu
zatrudnieniowego, 49 rozpoczęło udział w kursach zawodowych, 317 osób
kontynuowało udział w aktywizacji rozpoczęty w 2016 r.
trwają nabory wniosków na organizację staży, prac interwencyjnych oraz robót
publicznych. Osoby bezrobotne mogą również ubiegać się o skierowanie na
szkolenia indywidualne lub w ramach bonów szkoleniowych, a także
o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych
pracodawcy mogą składać wnioski o refundację wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w kwocie do 22 000 zł.
O taką samą kwotę mogą ubiegać się bezrobotni zamierzający rozpocząć
własną działalność gospodarczą
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w maju wpłynęła informacja o zwiększeniu środków na realizację projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim
(III)” w ramach PO WER. Kwota, o którą zostanie zwiększona wartość projektu
wynosi 1 742 916 zł. Realizacja projektu zostanie przedłużona do 30 sierpnia
2018 r., a jego całkowita wartość wyniesie 5 120 325 zł
w maju uczestnicy projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy” składali
w PUP biznesplany, które stanowiły podstawę do przyznania wsparcia
finansowego
18. Pani J. Kupś – p.o. Rzecznika Konsumentów:
przekazywanie informacji do prasy oraz zamieszczanie ich na stronie
internetowej odbywa się na bieżąco
przedstawiła informację nt. uroczystości, w których brała udział w maju
w programach prowadzonych przez telewizję Promok z cyklu „W Starostwie”
ukazało się 6 programów oraz 6 programów z cyklu „Z Powiatu”
19. Pani M. Konicka – Inspektor w Wydziale Finansowym:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Finansowy
w miesiącu maju
w maju wydział sporządził: zbiorcze oraz jednostkowe sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za okres od początku roku do dnia
30 kwietnia 2017 r. w zakresie dochodów i wydatków, informację o przyjęciu
dokonanych zmian na dzień 24 maja 2017 roku w planie wydatków bieżących
jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego. Ponadto wydział sporządził
sprawozdanie do MSWiA w zakresie opłaty ewidencyjnej, raport o udzieleniu
pomocy publicznej, informację do Urzędu Miasta w zakresie opłaty skarbowej
oraz deklarację w zakresie podatku od towarów i usług VAT
przedstawiła informację z wykonanych przez wydział spraw w zakresie
windykacji
prosi o jak najszybsze przekazywanie faktur do wydziału ponieważ bardzo
często faktury wpływają dzień lub dwa przed terminem wypłaty
20. Pani Skarbnik E. Piekielniak:
przedstawiła informację nt. dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Pabianickiego
21. Pan Sekretarz J. Barasiński:
poinformował o tym, że odbyły się szkolenia nt. zmian w Kodeksie
Postępowania Administracyjnego. Przeszkolono 83 pracowników
22. Pan Starosta K. Habura:
poinformował, że w październiku br. zostanie zorganizowana krajowa
wycieczka dla pracowników starostwa
prosi o zwrócenie podległym pracownikom uwagi na zakładanie stosownego
ubioru do urzędu

II CZĘŚĆ
1. Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów przedstawiła:
Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
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Wniosek Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
o przyznanie dofinansowania na zadanie pn.: „Rewitalizacja zieleńców poprzez
wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych i wykonanie renowacji trawników
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego
w Pabianicach na odc. od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj” ze środków na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok w wysokości
60 729,50 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w/w zadania w kwocie
60 729,50 zł.
umowę z Panem M. Pisarkiem z Łasku na wycinkę traw przy drogach
powiatowych w związku z przeprowadzonym przez Wydział Dróg i Mostów
rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie
zamówienia o wartości do 30 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Panią I. Grendę.
2. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
3. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
4. Pani A. Brożyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
5. Pani I. Grenda przedstawiła:
pismo ŁODR w Bratoszewicach dot. prośby o wsparcie finansowe
Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz Targów „W sercu Polski”,
które odbędą się w Bratoszewicach w dniach 17-18.06.2017 r.
Zarząd nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego.
pismo Ochotniczego Sztabu Ratownictwa i Łączność Częstochowa Oddział
Terenowy Pabianice dot. prośby o przekazanie sprzętu ratowniczego oraz
materiałów opatrunkowych, szkoleniowych oraz biurowych, które posłużą do
przeprowadzania ćwiczeń.
Zarząd nie wyraził zgody na powyższe ze względu na brak środków
przeznaczonych na ten cel.
pismo Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dot. propozycji wzięcia udziału przy
organizacji święta plonów i zaprezentowaniu na stoisku wystawienniczym
dorobku, będącego ukoronowaniem wielomiesięcznego trudu rolników.
Zarząd nie wyraził zgody na wystawienie stoiska.
prosi o wyrażenie zgody na patronat i współorganizację Dożynek Powiatowych
które odbędą się w dniu 27.08.2017 r. poprzez pokrycie kosztów na organizację
imprezy.
Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu na cel kwoty 7 000 zł.
6. Pani A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła:
odpowiedź na pismo II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pabianicach
informującą, iż w związku z czynami zarzucanymi oskarżonym: A. Darmosz,
B. Niewiadomskiemu i D. Dytłow mającymi miejsce w budynku przy
ul. Partyzanckiej 56, nie zostało wypłacone odszkodowanie.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w odpowiedzi oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią I. Grendę.
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Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 77/2017 w sprawie sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego w drodze
bezprzetargowej ozn. jako działka nr 2169/10 o pow. 0,3280 ha położonej
w Ksawerowie przy ul. Szkolnej.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 78/2017 w sprawie sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonej do sprzedaży (dot. działki
nr 2169/10 o pow. 0,3280 ha położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej).
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, ozn. jako działki
nr 42/1 o pow. 0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, nr 42/3 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/5 o pow. 0,3270 ha, nr 42/6 o pow. 0,3270 ha, nr 42/7 o pow. 0,3270 ha,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w ogłoszenia oraz wytypował do
jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią I. Grendę.
pismo do Wójta Gminy Ksawerów informujące o podjęciu przez Zarząd Powiatu
Pabianickiego uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, ozn. jako
działka nr 2169/10 o pow. 0,3280 ha na rzecz Gminy Ksawerów za cenę
27 100 zł oraz uchwały w sprawie sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w pisma oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią I. Grendę.
7. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 79/2017 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 80/2017 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 81/2017 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 82/2017 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 83/2017 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
8. Pani L. Forysiak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania przedstawiła:
pismo PTC w Pabianicach dot. prośby o rezerwację Powiatowej Hali Sportowej
na treningi drużyny piłkarskiej PTC Pabianice w okresie od 1 listopada 2017 r.
do 31 marca 2018 r. w dniach: poniedziałek, środka i piątek w godzinach
19.00-20.30 oraz o rezerwację jednej soboty na turniej piłkarski w dniu
20.01.2018 r. w godz. 7.00-18.00.
Zarząd nie wyraził zgody na rezerwację Hali w terminie 1.11.2017-31.03.2018 r.
ze względu na wcześniejszą rezerwację w/w terminu przez innego
wnioskodawcę. Natomiast wyraził zgodę na odpłatne udostępnienie Hali w dniu
20 stycznia 2018 r. w godzinach 7.00-18.00.
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pismo PTK w Pabianicach dot. prośby o nieodpłatne udostępnienie Powiatowej
Hali Sportowej na treningi zespołu seniorek w sezonie 2017/2018 od
poniedziałku do piątku w godzinach 17.30-19.00 oraz w terminie od
października 2017 r. do kwietnia 2018 r. w soboty godzina 17.00 bądź 18.00 ,
a także w dwie środy w sezonie 2017/2018 o godzinie 18.00.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
9. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
umowę z firmą VULCAN Sp. z o.o. we Wrocławiu na udostępnienie systemu
vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne oraz
przeprowadzenie szkoleń.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
10. Pani A. Rutkowska – Kierownik Referatu Kancelaria Starosty przedstawiła:
wyniki postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej
nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap –
ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, gmina Ksawerów (Przebudowa
ul. Wschodniej w Ksawerowie – I etap). Na przetarg wpłynęły 4 oferty:
1) Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „ELSAT” Marcin Posłuszny
z Konstantynowa Łódzkiego – cena oferty 361 188,02 zł brutto
2) TECHNITEL POLSKA S.A. z Łodzi – cena oferty 461 627,45 zł brutto
3) PBT Zachód S.A. z Kostrzyna – cena oferty 510 451,39 zł brutto
4) TP Teltech Sp. z o.o. z Łodzi – cena oferty 437 728,23 zł brutto
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe
„ELSAT” Marcin Posłuszny z Konstantynowa
Łódzkiego za kwotę
361 188,02 zł brutto.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z w/w firmą.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umowy z w/w firmą Pana
Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

………………...

2. Irena Grenda

.……………….

3. Gabriela Wenne – Błażyńska ………………….
Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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